
De Viskenij, Hiljes Toen en de ruimtelijke indeling van Sauwerd  
 
Deel 1: De Viskenij 
 
door Goffe Jensma 
 
Inleiding 
De Viskenij is een sloot in de Sauwerder wierde. Ze ligt als zwetsloot tussen de huizen en erven aan 
de Oude Kerkstraat, Hoogpad en Tuinbouwstraat en het complex volkstuintjes dat tegenwoordig 
bekend staat als ‘Hiljes Toen’. Die naam is te danken aan de toenmalige eigenaar Hilje van der 
Laan, die in 1984 het perceel aan de gemeente legateerde op voorwaarde dat het altijd tuin zou 
blijven. Hilje had er zelf jarenlang met veel liefde groente en vooral bloemen op verbouwd (afb. 1). 
 

 
Afb. 1  Topografische kaart Viskenij en Hiljes Toen. Bron: www.arcgis.com 
 
Aan de hand van zo’n klein detail – niet meer dan één sloot en één stukje grond – kun je goed laten 
zien hoe Sauwerd zich door de eeuwen heen ruimtelijk gezien heeft ontwikkeld. 
 
Kennis van het verleden op dorpsniveau is altijd een combinatie van meerdere zaken: mondelinge 
overlevering (die gemiddeld zo’n drie generaties teruggaat), waarneming van materiële 
overblijfselen (soms door gespecialiseerde archeologen) en schriftelijke bronnen en literatuur. 
Daarbij is het de kunst om de concrete feiten uit de mondeling overgedragen informatie en de 



materiële zaken tot een lopend en samenhangend verhaal te maken op grond van meer algemene 
literatuur. In het geval van dit verhaal gaat het wat dit laatste betreft vooral om studies naar de 
ontwikkeling van dorpen in het Groninger wierdengebied. De geschiedenis van een sloot in 
Sauwerd is dus mede gebaseerd op de geschiedenis van alle sloten in dit gebied en heeft dus altijd 
ook iets speculatiefs. 
 
Het verhaal van de Viskenij en “Hiljes Toen” laat zich het best vertellen aan de hand van een paar 
kaartjes. Allereerst is dat de hoogtekaart van Sauwerd (anno 2021) (afb. 2).  
 

 
Afb. 2  Hoogtekaart met pijl naar de viskenij. Bron: www.ahn.nl 
 
De gegevens op dit type kaart worden met behulp van laserapparatuur heel nauwkeurig vanuit een 
vliegtuig of helikopter verzameld (laser-altimetrie). De resultaten kun je op internet terugvinden via 
www.ahn.nl. Om de (vroege) geschiedenis van Sauwerd te begrijpen, is zo’n hoogtekaart veruit de 
beste basis. Ze laat namelijk zien wat de mogelijkheden zijn van het landschap en ook wat mensen 
ervan hebben gemaakt.  
 



In het midden van de hoogtekaart van Sauwerd zien we het oude gedeelte van Sauwerd, ten westen 
van de N361. De hoogte van het land wordt weergegeven in kleurtjes: van bruin-oranje (het hoogst) 
loopt het via groen naar blauw (het laagst). Het kaartje laat mooi zien dat het oude Sauwerd 
gebouwd is op een ronde hoogte, een zogenaamde wierde of terp.  
 
In de tijd vóór de bedijking, toen de zee nog vrij spel had, wierpen de inwoners van deze streken 
hoogtes op om erop te wonen. Zij zelf en ook hun vee konden er bij noodweer droge voeten houden. 
Ze deden dit door plaggen te steken op de kwelder, die vervolgens op elkaar gestapeld werden op 
een plek die van nature al wat hoger lag, een kwelderwal. De wierden Harssens, Adorp, Hoge Wier, 
Sauwerd, Wetsinge, Valcum, Tijum, en Bellingeweer liggen alle op zo’n kwelderwal. In de loop der 
tijd werden deze wierden door het storten van (organisch) afval steeds hoger. Op het afgedrukte 
hoogtekaartje is de grootte, de hoogte en de vorm van de Sauwerder wierde zichtbaar. Het is een 
ronde bult van op zijn hoogst 3,61 meter boven NAP. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat op deze 
bult de oudste bewoning plaatsvond (tussen in ieder geval ca. 100 vóór en 1200 na Christus). 
 
Veel wierden zijn ‘beschadigd’. Wierdegrond of terpaarde is uitzonderlijk vruchtbaar en daarom 
werden de vrije, niet bebouwde gedeeltes van terpen vanaf de negentiende eeuw vaak afgegraven. 
De grond werd verkocht en als bemesting afgevoerd naar de arme zandgronden, bijvoorbeeld in 
Drenthe. In Sauwerd zijn de IJsbaan en het, later weer aangevulde, stuk binnen de Noorderweg 
voorbeelden van zulke afgravingen. Vergeleken met de honderden andere wierden langs de 
Noordzeekust is Sauwerd echter wel uitzonderlijk, omdat een aanzienlijk deel van de wierde al heel 
vroeg werd vergraven. Wanneer precies weten we niet, maar het zal ergens in de 13de of 14de eeuw 
zijn geweest. Aan de zuidwestkant van de terp werd toen, waarschijnlijk in fasen, een burcht 
gebouwd: de Onstaborg. Op de hoogtekaart kun je prachtig zien hoe de borg onderdeel van de 
wierde was en hoe de slotgracht diep in de wierde werd uitgegraven. De borg werd bewoond tot 
1725, verviel daarna en werd in de loop van de achttiende eeuw afgebroken.   
 
De kadastrale kaart uit 1832 is van bijna een eeuw later (afb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3  Kadastrale kaart Sauwerd plus omtrek terp en dorp. Bron: www.hisgis.nl 



 
Maar nog steeds is zichtbaar hoe de  familie Onsta en hun navolgers een blijvend grote invloed 
hadden op de bebouwing van de wierde. Niet alleen reserveerden ze bijna een kwart van de wierde 
voor hun eigen burcht, de kaartjes tonen ook dat ze zich de gehele westelijke helft van de wierde 
(ten westen van het Hoogpad) hadden toegeëigend. Het Hoogpad – dat vroeger het Hooge 
Vonderpad heette – fungeerde als een soort van ‘muur’ tussen de wereld van deze belangrijke heren 
van het dorp - hoofdelingen heetten ze aanvankelijk - en de rest van Sauwerd dat zich als dorp 
steeds verder in oostelijke richting ontwikkelde. Tot op de dag van vandaag is de westelijke helft 
van de wierde nauwelijks bebouwd.  
 
Op kaartjes als deze is ook mooi zichtbaar hoe de N361 in 1930 zich dwars door het dorpje boorde 
dat zich half op de wierde, half ernaast had ontwikkeld als kern van het Sauwerd van de gewone 
mensen. Ik heb er een blauwe ring om heen getekend. Op oude foto’s zien we hoe juist hier de 
kleine huisjes stonden die voor Groningse dorpen zo typerend zijn. 
 
Hoe dit ook zij, ook voordat er rond 1900 omwille van de winst gedeelten van de wierde werden 
afgegraven, zag men er niet tegenop om grote ingrepen in de wierde te doen.  
 
De Viskenij 
Wanneer weten we niet precies, maar ooit werd midden op de wierde op eenzelfde manier ook de 
sloot of de vijver gegraven, waar het in deze aflevering verder over gaat: De Viskenij. Op de 
hoogtekaart is ze zichtbaar als het kleine gele streepje (zie het rode pijltje op afbeelding 2) midden 
op de kaart. In het dorp wordt de sloot vanouds aangeduid als ‘De Viskenij’. Het verhaal gaat dat de 
bewoners er vroeger vis in bewaarden en dat de sloot daarom De Viskenij heet. Het idee is dan dat 
in zo’n vijver vis kon worden bewaard die elders was gevangen en die zodoende vers kon worden 
bewaard. In een dorpsgeschiedenis van Sauwerd uit 1967 komen we de volgende passage tegen 
(geschreven door H.J. Oostinga en R. Bouwman):  

De pastorie van de Sauwerder kerk stond ter hoogte van de Oude Kerkstraat 11 (F. Douma), 
de kerk op het kerkhof aan het Hoogpad. Ten behoeve van de vastendagen hadden veel 
pastorieën een visvijver; zo ook de Sauwerder pastorie. Het was een stuk van de tweede 
slotgracht van de Onstaborg, dat achter de huizen van de Oude Kerkstraat langs liep en de 
naam droeg van Viskenij. (IJ = Ee = Aa = water). De Viskenij, die 50 jaar geleden nog 
tamelijk breed was, is nu nagenoeg verdwenen. 
 

En J.G. Bakker meent in 1998 in dezelfde trant in zijn geschiedenis van de gereformeerde kerk: 
Veel Rooms-katholieke gewoonten bleven nog lang in zwang, o.a. het vasten op vrijdag. Dan 
werd er geen vlees, maar vis gegeten. In veel dorpen herinnert een viskenij (betekent 
viswater) bij de pastorie daar nog aan. In Sauwerd waren tot in de 20e eeuw de resten van 
De Viskenij, later ook wel Streeksgracht genoemd, nog aanwezig en wel binnen het gebied 
Hoogpad-Oude Kerkstraat-Schoolstraat. Thans zijn de resten daar nog als een greppel 
aanwezig. De Sauwerder pastorie stond aan de Oude Kerkstraat op de plaats van het 
huidige pand no. 7 
 

Maar klopt dit verhaal wel? Het hoogtekaartje laat de onwaarschijnlijkheid van in ieder geval delen 
van deze voorstelling van zaken zien. Dat het hier, zoals citaat 1 meent, zou gaan om een tweede 
slotgracht om de Onstaborg heen, is een niet erg logische speculatie, want hoe zou die gracht dan 
moeten hebben gelopen? As je de hierboven geopperde stelling onderschrijft dat de westelijke helft 
van het dorp Onsta-bezit was, dan zou je hooguit de sloot om het land van de boerderij van Derksen 
zien als een deel van de tweede slotgracht. Die tweede slotgracht wordt in oude beschrijvingen van 
de Onstaborg vaak genoemd. Maar dat De Viskenij ooit deel van die gracht zou kunnen zijn 
geweest, lijkt mij onmogelijk, in ieder geval hoogst onwaarschijnlijk.  
 



Opmerkelijk is ook dat zowel citaat 1 als citaat 2 menen dat De Viskenij nagenoeg verdwenen is en 
een ondiepe greppel is geworden. De hoogtekaart laat zien dat de sloot nog wel degelijk zo diep is 
dat ze vanuit een vliegtuig goed zichtbaar is. Inspectie ter plaatse laat zien dat de sloot ten opzichte 
van de top van de terp nog steeds erg diep is. De zuidelijke oever is maximaal ongeveer twee meter 
hoog. Wel staat er doorgaans weinig water in de sloot. 
 
De verhalen zijn dus niet foutloos. Maar het zou desondanks toch heel goed kunnen zijn dat De 
Viskenij inderdaad ooit heeft gefunctioneerd als een vijver om er vis in te bewaren. Er is ook veel 
dat wel klopt. Bijvoorbeeld dat viskenijen een veel meer voorkomend verschijnsel waren. En ook 
lijkt het wel waar te zijn dat die vijver bij de in 1735 afgebroken pastorie hoorde, die – aldus ook 
Harry Vos – op (tegenwoordig) Oude Kerkstraat nr. 7 was gevestigd. 
 
Tegelijk is er eventueel ook nog een andere mogelijkheid denkbaar, die ik niet ongenoemd wil 
laten. In Oost-Friesland (in Noord-Duitsland) liggen in de Waddenzee de zogenaamde Friese 
Halligen, kleine onbedijkte eilandjes. Geregeld, een paar keer per jaar, overstromen ze, tot op de 
dag van vandaag. Daardoor is het water in de sloten er brak en dus ondrinkbaar. Om toch zoet water 
te hebben heeft men daar indertijd zogenaamde ‘fethings’ aangelegd (fething is een Oudfries 
woord), ‘dobbes’ in het Nederlands.  
 
Voordat vanaf het jaar 1000 in Groningen en Friesland serieus werk werd gemaakt van de 
bedijking, kunnen we ons Sauwerd voorstellen ongeveer zoals die Halligen-eilandjes. Het water 
was hier toen waarschijnlijk ook brak en niet goed drinkbaar. Zoet water was dus kostbaar, want 
zonder kunnen mensen niet overleven. Zou het dus misschien mogelijk zijn geweest dat de sloot die 
wij De Viskenij noemen ooit zo’n dobbe is geweest? 
 
Voor het Duitse gebied is de zoetwatervoorziening op terpen heel goed beschreven, vooral doordat 
zoet water daar tot voor kort (tot in de jaren 1960) een noodzaak was om te overleven. In de figuur 
hierboven (afb. 4) staat een schematische weergave van hoe dit er vóór de bedijking ook in 
Nederland aan toe kan zijn gegaan.  
 

 
 
Afb. 4 Wateropslag op een wierde in zilt land. Bron: Meier en Coldewey (2012) 
 
De kern is dat men op een wierde het zoete regenwater zorgvuldig opvangt en het zo goed mogelijk 
scheidt van brak of zout water. Daarvoor heb je – in Noord-Duitsland – niet alleen ‘fethingen’ 
(dobbes), maar ook (zoden-)bronnen en cisternen die alle in een ingenieus systeem met elkaar zijn 
verbonden.  Voor Groningen, en dan wel in het verleden, vinden we voorbeelden in Ezinge. 



Daarover verscheen onlangs het verslag van de opgravingen uit de jaren 1920. Annet Nieuwhof laat 
daarin zien hoe op de Ezinger wierde tal van putten en dobbes werden gegraven. Ook wijst ze erop 
hoe onder een voltooide wierde op den duur een zoetwaterreservoir ontstaat, een zogenaamde 
‘lens’, die op het midden van de wierde het meest aan de oppervlakte komt. Daar kan men dus ook 
de beste putten slaan en vijvers graven. 
 
De Sauwerder toestand zal hiervan niet veel hebben afgeweken, maar de vraag is wel: wat valt er nu 
concreet te bewijzen of aannemelijk te maken? De sleutel tot een beter begrip ligt in de kadastrale 
kaart van 1832 (zie afbeelding 3). Dat is niet helemaal de oudst beschikbare kaart van Sauwerd, 
maar wel de eerste die bruikbaar is voor een reconstructie van grondgebruik en grondbezit. Op de 
Fryske Akademy in Leeuwarden zijn deze kadastrale kaarten gedigitaliseerd en voor publiek 
gebruik beschikbaar gesteld en op grond daarvan kan men nagaan wie rond 1830 welke percelen in 
eigendom hadden en vooral hoe ze werden gebruikt. 
 
Het belangrijkste wat deze kaart laat zien (althans voor dit verhaal) is dat De Viskenij inderdaad in 
1832 bestond, maar dat die er anders uitzag dan tegenwoordig het geval is. Als de pastorie 
inderdaad op (tegenwoordig) Oude Kerkstraat 7 stond, dan klopt het verhaal ook dat De Viskenij 
achter die pastorie lag. Het is namelijk het rechthoekige perceeltje dat op dit kaartje bij vergissing 
paars is gekleurd (= tuin), maar dat op het origineel werd ingetekend als water. Ik heb het op 
afbeeldingen 3 en 5 blauw ingekleurd. Als de maatvoering klopt dan gaat het om een vijver van 
circa 30 bij 5 meter, die ongeveer samenvalt met het stuk van de tegenwoordige Viskenij achter het 
huis van De Haan (Oude Kerkstraat 7) en die door Anne de Jonge en Anne Oldenburg aan de 
Tuinbouwstraat onlangs aan de noordkant keurig is beschoeid (zie afb 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 5  Viskenij plus detail van kadastrale kaart 1832 
 



Hoe valt nu verder te verklaren dat, zoals op de hoogtekaart en ook op afbeelding 1 is te zien, De 
Viskenij tegenwoordig zoveel langer is? De oplossing ligt in later tijd. Een aanwijzing geeft J.G. 
Bakker in het bovenstaande citaat, waar hij zegt dat de Viskenij ook wel de Streekgracht werd 
genoemd. Datzelfde woord kennen we ook van een oude foto waarop de Schoolstraat staat 
afgebeeld met een (trouwens onzichtbare) sloot die ook wordt aangeduid als ‘streekgracht’. 
Ongetwijfeld zal het een doorlopende sloot zijn geweest waarop de huizen hun afvalwater en ook 
uitwerpselen loosden. Bij het huis waar ik in woon – Schoolstraat 2 – werd daarom in 1910 een 
voorziening aangelegd om het afvalwater te zuiveren voordat het in de ‘gracht’ naast ons huis 
stroomde. Ook van andere mensen weet ik dat ze zo’n voorziening nog steeds in hun tuin hebben 
(en hem net als ik als vijver gebruiken). De Viskenij is dus op een bepaald moment na 1830 
onderdeel geworden van een afwateringssloot voor een groot deel van het dorp.  
 
Maar ook die sloot is weer verdwenen. Naarmate er in dit gedeelte van Sauwerd meer huizen 
werden gebouwd en er dus meer afval werd geproduceerd zal die sloot steeds meer zijn gaan 
stinken. Bovendien werd in Nederland in de jaren 20 en 30 het idee van een riool steeds 
populairder. Op 7 februari 1924 besloot daarom de gemeenteraad van Adorp om de z.g.n. 
'Streeksche gracht’ te dempen. De kosten (f 900,-) zouden worden gedekt uit de verkoop van de 
grond die zo vrijkwam. Ik neem aan dat het gaat om percelen aan de toen nog nieuw aan te leggen 
Tuinbouwstraat en Noorderweg (in 1932).  
 
Aan het kadastrale kaartje uit 1832 valt op dat die twee straten er toen niet waren. De huizen die wel 
in het noorden van het dorp stonden kwamen uit op de Merenweg (het voetpad dat nu achterlangs 
de huizen aan de Noorderweg loopt). Het gebied op de wierde bestond in 1830 voor het overgrote 
deel uit boerderijen en bijbehorende erven en land en uit bij de huizen behorende tuingrond. Dat 
zou kunnen wijzen op een veel oudere verdeling van het land. Op veel meer wierden en terpen was 
de goede grond op de wierde in oorsprong bestemd voor landbouw die in het brakke land buiten de 
wierde veel moeilijker was. Ook dit verklaart dat de ‘gewone’ Sauwerders – de middenstand en de 
ambachtslui – zich vestigden op en buiten de rand van de terp. Ik kom er in de volgende aflevering 
op terug. 
 
Viskenij = Fething?  
Tenslotte: zou je ooit kunnen bewijzen dat De Viskenij een voorganger had in de vorm van een 
zogenaamde ‘fething’, dus een dobbe waarin zoet drinkwater werd verzameld? Eigenlijk zijn er niet 
zoveel concrete argumenten om die veronderstelling kracht bij te zetten. Toch is ook die 
mogelijkheid beslist niet uit te sluiten en het belangrijkste argument om er wel aan te denken is de 
ligging van de Viskenij (in zijn oude vorm) bijna op het allerhoogste punt van de terp, precies daar 
waar je hem volgens de theorie ook zou verwachten.  
 
Het loont in ieder geval de moeite om de volgende keer dat de gemeente Het Hogeland de sloot 
uitbaggert er met de neus boven op te staan. 
 

* * *   
In een volgende editie van Diepgang ga ik verder met dit verhaal en zal me richten op “Hiljes Toen” 
zelf en ook iets meer zeggen over de bezitsgeschiedenis op de wierde. 
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Over viskenijen  is geen algemeen werk beschikbaar. Wie op internet zoekt vindt echter vanuit het 
Groningse veel vermeldingen. Ik heb hieronder een aantal geselecteerd: 
 
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Viskenij;  
– https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/137670/Zoek-het-uit-Wat-betekenen-t-Smeul-en-Viskenij-in-
Langelo); 

– A. Pathuis, Nieuwsblad van het Noorden. 30-08-1958, p. 18 (Over viskenijen in het algemeen).  
– A. Pathuis, ‘De Kerstvloed van 1717 Landbouwgeschiedenis’. Nieuwsblad van het Noorden, 26-
10-1956, p. 9. 

 
De gegevens over de riolering komen uit het Nieuwsblad van het Noorden. De belangrijkste 
vermelding is:  
– "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 07-02-1924, p. 6. Geraadpleegd op Delpher.  


